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একালিক স্ত্রীর মাবে সমতা েলবত উবেশয কী? এেং 
তাবদর ছেবল-ছমবয়্রা লক পরস্পর মাহরাম হবে? 

প্রশ্ন:  
আলম লেোলহত। লকন্তু দুলি সন্তাবনর পর দীর্ঘ অবনক েের আর ছকাবনা 
সন্তান হয়্লন। তাই আলম লিতীয়্ লেবয়্ করার ইবে কবরলে। স্ত্রীও তাবত 
সম্মত আবে। এখন আমার কবয়্কলি লেষয়্ জানা দরকার। 
এক. দুই স্ত্রীর মাবে ইনসাফ ো সমতা েলবত উবেশয কী? একিু েযাখযা 
কবর েলবেন।   
দুই.  
ছে পাত্রীর প্রস্তাে চলমান, তার আবগর র্বরর সন্তাবনরা লক আমাবক 
োো ডাকবত পারবে?  
লতন. আমার প্রথম স্ত্রীর ছমবয়্ ও লিতীয়্ স্ত্রীর আবগর ছেবলরা লক 
পরস্পর মাহরাম হবে? এোড়া আমার ছকান ছকান আত্মীবয়্র জনয তারা 
মাহরাম হবে? 
প্রশ্নকারী: আব্দুল্লাহ, ঢাকা 
 

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
ومصليا ومسلما حامدا  

উত্তর:  
এক. একালিক স্ত্রী থাকবল, রালত্র োপবনর ছেবত্র সমতা রো করা 
ওয়্ালজে। একজবনর কাবে েবতা রাত োপন করবে, অনয জবনর 
কাবেও তবতা রাত োপন করবত হবে। তবে সহোবস সমতা রো করা 
জরুলর নয়্; সম্ভেপর হবল মুস্তাহাে। লদবনর সময়্ েলদ স্ত্রীবদর কাবে 
থাকা হয়্, ছস ছেবত্র কাাঁিায়্ কাাঁিায়্ লহবসে রাখা জরুলর না হবলও সোর 
প্রলত ছখয়্াল রাখা জরুলর। -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৩ ; রেুল মুহতার: 
৩/২০২,২০৭      

ফাতওয়্া নাম্বার:305                    প্রকাশকালঃ18-12-২০২2 ইং 
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রালত্র েণ্টবনর উত্তম লনয়্ম হবে, প্রবতযক স্ত্রীর জনয এক রাত কবর 
েণ্টন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম স্বাভালেক অেস্থায়্ 
প্রবতযক স্ত্রীর লনকি একলদন কবর থাকবতন। তবে লেবশষ কারবণ, দুই 
রাত, লতন রাত ো এক সপ্তাহ কবরও েণ্টন করা োয়্। স্ত্রীবদর অনুমলত 
েযতীত ফুকাহাবয়্ ছকরাম এর ছচবয়্ ছেলশ দীর্ঘালয়্ত কবর স্ত্রীবদর পালা 
েণ্টন করবত োরণ কবরবেন। তবে স্ত্রীর সম্মলত সাবপবে েবতালদন পেঘন্ত 
গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা ততলর না হবে, তবতালদন কবর েণ্টন করা 
োবে। -আেুররুল মুখতার (রেুল মুহতারসহ): ৩/২০৭-২০৮    
এভাবে সকল স্ত্রীর কাবে সমহাবর রালত্র োপবনর পর স্বামী ইো করবল 
লকে ু সময়্ সকল স্ত্রী ছথবক আলাদা হবয়্ একা থাকবত পারবেন। -
ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৬     
তবে এত দীর্ঘ সময়্ আলাদা থাকা োবে না ছে, স্ত্রীবদর গুনাবহ ললপ্ত 
হওয়্ার আশঙ্কা ছদখা ছদয়্।   
আর ছখারবপাষ তথা পানাহার, ছপাশাক-পলরেদ ও োসস্থাবন সমতা 
জরুলর লক না, এ লনবয়্ ফুকাহাবয়্ ছকরাবমর মবিয মতবভদ রবয়্বে। 
অবনবকই েবলবেন, এই লেষয়্গুবলাও সকলবক সমান হাবর লদবত হবে। 
তবে জমুহুর ফুকাহাবয়্ লকরাবমর মবত এগুবলাবত ইনসাফ জরুলর; সমতা 
জরুলর নয়্। অথঘাৎ প্রবতযক স্ত্রীবক তার প্রবয়্াজন অনুোয়্ী; স্বামী-স্ত্রী 
দুইজবনর আলথঘক সামবথঘযর সবে সেলতপূণঘ ছখারবপাষ, ছপাশাক ও 
োসস্থান লদবত হবে। এই লেষয়্গুবলাবত নযােয অলিকার আদাবয়্ কাবরা 
ছেবত্র ত্রুলি করা োবে না। েলদ ছকউ ইোকৃত ত্রুলি কবর, তাহবল ছস 
মারাত্মক গুনাহগার হবে।  
অেশয সকল স্ত্রীর প্রবয়্াজন নযায়্সেতভাবে পূরণ করার পর অলতলরক্ত 
লকে ু লদবত চাইবল তাবতও সকলবক সমহাবর ছদয়্া জরুলর নয়্; েরং 
এবেবত্র সমতা রো করা মুস্তাহাে। -আলোহরুর রাবয়্ক: ৩/২৩৪-
২৩৫; রেুল মুহতার: ৩/২০২, ৫৭৫; আলমাওসূআতুল লফকলহয়্যাহ, 
কুবয়্ত: ৩৪/৩১৬-৩১৭; ইমদাদলু আহকাম (৩/৩৭৭)    
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এ লেষবয়্ আরও ছদখুন ফাতওয়্া নং ২৯০ একালিক স্ত্রীর মাবে ইনসাফ 
ও সমতা রোর লেিান কী?  
ললংক: একালিক স্ত্রীর মাবে ইনসাফ ও সমতা রোর লেিান কী?  
দুই. হযাাঁ, তারা আপনাবক োো েবল ডাকবত পারবে। -আলআসল: 
৭/২১২; মােসূত, সারাখলস: ৯/১৪২; োদাবয়্উস সানাবয়্: ৫/৫০৪  
লতন. না, প্রবশ্নাক্ত ছেবত্র এই ছেবলগুবলা আপনার প্রথম স্ত্রীর র্বরর 
ছমবয়্র জনয মাহরাম হবে না। োবলগ হওয়্ার পর ছথবক তাবদর 
পরস্পবরর সবে পদঘা করা ফরে। তারা আপনার ছকাবনা মলহলা 
আত্মীবয়্র জনযই মাহরাম হবে না। -রেুল মুহতার: ৩/৩২ 

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 

https://fatwaa.org/%e0%a6%ab%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%93%e0%a7%9f%e0%a6%be/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a7%87-%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%80/%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%b0-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%9d%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%be/

